
Załącznik  nr 4.9  do siwz

Część 9  Wzorce środków odurzających i substancji psychotropowych

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 ml

2 5 ml

3 500 mg

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

na dostawy odczynników  i materiałów laboratoryjnych

Ilość 

Wymagana 

przez 

Zamawiając

ego

Wielkość 

oferowanego 

opakowania*

Ilość 

oferowanych 

opakowań*

Cena 

jednostkowa 

brutto**

Wartość 

brutto 

(zł)**

Wymagania dotyczą 

realizacji przedmiotu 

zamówienia po 

zawarciu umowy

 Nazwa oferowanego 

produktu (Wykonawca 

jest zobowiązany podać 

nazwę producenta oraz 

numer katalogowy)

Wzorzec środka narkotyczngo:

(-)-delta 9-THC (Delta 9-

tetrahydro kannabinol) roztwór 

1mg/ml w metanolu, w 

opakowaniu 1 ml 

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 

(±)-Amphetamine roztwór 1 

mg/ml w metanolu, w 

opakowaniu 1 ml,    

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 

Amphetamine sulphate  w 

opakowaniu 50 mg

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           



4 5 ml

5 5 ml

6 10 mg

7 1mg

8 1mg

Wzorzec środka narkotycznego:

(±)-MDMA [(±)-3,4-

Methylenedioxymethylamphetam

ine roztwór 1 mg/ml w metanolu, 

w opakowaniu 1 ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 

kokaina roztwór 1 mg/ml w 

acetonitrylu w opakowaniu 1 ml 

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 5-

F-AKB-48 (K N-I)

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: A-

834735 (K N-I),

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
AH 7921 (K N-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           



9 1mg

10 1mg

11 10mg

12 1mg

13 1mg 1

14 5mg

Wzorzec środka narkotyczngo: 
AM2233 (K N-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
Dimethocaine (hydrochloride) (K N-

I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
25B-NBOMe (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
25C-NBOMe (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
25G-NBOMe (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 4-

Bromomethcathinone 

(hydrochloride) , (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           



15 1mg

16 5mg

17 1mg

18 1mg

19 1mg

20 1mg

Wzorzec środka narkotyczngo: 4-

acetoxy DiPT (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 4-

hydroxy DiPT (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 5-

methoxy DALT(K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 5-

APB (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 6-

APB (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 6-

APDB (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           



21 5mg

22 1mg

23 5mg

24 10mg

25 5mg

26 10mg

Wzorzec środka narkotyczngo: 
Ethcathinone (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
isopentedrone (hydrochloride) (K P-I) 

,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 4-

Methylbuphedrone (hydrochloride) (K 

P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
Pentedrone (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
2C-P (hydrochloride) (K P-II) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
(±)-4-Methylamphetamine (K P-II) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           



27 5mg

28 1mg

29 1mg

30 5mg

31 5mg

32 2 ml

Wzorzec środka narkotyczngo: 
Methiopropamine (hydrochloride) (K 

P-II) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
Methoxetamine (hydrochloride) (K P-

II) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
Butyryl fentanyl (hydrochloride) (K N-

I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
(±)-Ethylphenidate (hydrochloride) (K 

P-II) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
bk-MDEA (hydrochloride) (K P-I) ,

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 

4,4`-DMAR roztwór 1 mg/ml w 

metanolu

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           



33 4 ml

34 4 ml

Razem

W tym VAT..........................%

Zamawiający przewiduje jednorazową dostawę dla części 9 w trakcie trwania umowy.

*Zaoferowana przez Wykonawcę ilość asortymentu łącznie (iloczyn kolumny 4 i 5) musi być zgodna z ilością wymaganą przez Zamawiającego w kolumnie 3.

**Cenę w kolumnie 6 i 7 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

Miejscowość, data

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy

Wzorzec środka narkotyczngo: 

AB-CHMINACA roztwór 1 

mg/ml w metanolu

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 

AB-PINACA roztwór 1 mg/ml w 

metanolu

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           



                                                                                                                                                                            


